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PT KAPUAS PRIMA COAL Tbk 

 

Jakarta, 26 September 2018 

 PT Kapuas Prima Coal Tbk (IDX: ZINC) mengumumkan rencana penerbitan obligasi oleh Perseroan di 

penghujung akhir tahun 2018 dimana penggunaan dana akan dialokasikan untuk penambahan belanja 

modal (capex), eksplorasi dan sisa 20% untuk modal kerja. 

 Dengan ini maka Perseroan memiliki rencana untuk melakukan penggalangan dana secara keseluruhan 

hingga USD$120 juta dimana sebagian dilakukan melalui rencana penerbitan obligasi ini. Seluruh dana 

yang terserap akan digunakan  melalui pembelanjaan modal untuk memberi nilai tambah yang bersinergi 

terhadapat strategi perseroan, menambah nilai cadangan mineral melalui pengembangan eksplorasi 

areal pertambangan perseroan dan juga potensi-potensi akuisisi perusahaan lain dengan jenis mineral 

yang sama, dan terakhir adalah efisiensi peralatan-peralatan tambang. 

 Perseroan juga mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk periode Semester I Tahun 

2018 dengan mencatatkan penjualan sebesar Rp 372 Miliar atau mengalami peningkatan sebesar 141% 

dibandingkan dengan semester 1 tahun 2017. Pada saat yang sama laba komprehensif mencapai Rp 82.7 

Miliar atau peningkatan sebesar 795% jika dibandingkan dengan laba pada periode yang sama pada tahun 

sebelumnya.  

 Komposisi penjualan sampai dengan semester I 2018 adalah sebagai berikut dengan Lead (Pb) sebesar 

8,848.45 dmt, Zinc (Zn) sebesar 16,983.43 dmt dan Silver (Ag) sebesar 8.07 dmt dengan China sebagai 

destinasi penjualan.  

 Penjualan untuk periode Agustus 2018 dan September 2018 juga mencatatkan hasil yang baik dimana 

total penjualan Lead (Pb) adalah 4,056.25 dmt, Zinc (Zn) adalah 9,134.72 dmt dan Silver (Ag) adalah 3.70 

dmt.  

 Komposisi kadar hasil proses produksi yang dihasilkan sampai periode Semester I 2018 memuaskan 

dimana kadar untuk Lead (Pb) adalah 57.12%, Zinc (Zn) adalah 52.11% dan Silver (Ag) adalah 2056.50ppm. 

 Sedangkan total ore yang dihasilkan dari awal tahun (Jan 2018) sampai pertengahan September 2018 

adalah sebesar 231,593.21 ton dengan kadar Lead (Pb) sebesar 4.10% dan Zinc (Zn) sebesar 7.37%.  



 

 Perseroan memperkirakan pertumbuhan produksi akan meningkat 20-35% dengan penambahan flotasi 

baru yang direncanakan akan beroperasi penuh di akhir tahun 2018 ini sehingga penjualan dan laba yang 

didapatkan juga akan meningkat. 

 Perkiraan penjualan untuk 3 bulan terakhir di tahun 2018 adalah sebesar 25.000 ton konsentrat, dengan 

perkiraan nilai penjualan sebesar USD$20 juta.  
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